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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta i pravila za korištenje paketa  

tekućeg računa „Vaša sretna zvijezda“ 
s primjenom od 1. siječnja 2023. godine 

 
 
 
 
Poštovani klijenti, 

 
obavještavamo Vas da će Addiko Bank d.d. u poslovanju s klijentima potrošačima, od 1. siječnja 2023. 
godine primjenjivati nove Opće uvjete i pravila za korištenje paketa tekućeg računa „Vaša sretna zvijezda“ 
(dalje u tekstu: Opći uvjeti). 

 

Promjene su prvenstveno uzrokovane uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i potrebom 

da se svi iznosi koji su u navedenim aktima trenutačno iskazani u kuni od 1. siječnja 2023. iskazuju u euru kao 

domaćoj valuti. 

 

Sažetak i objašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeta nastavno iznosimo: 

 
• Članak 3. Sadržaj paketa - briše se automatski izračun prekoračenja po tekućem računu u kunama 

 
• Članak 6.  Kolektivna polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) - mijenjaju se 

osigurani iznosi prema ugovorenom paketu – za paket Alfa iz 5.000 HRK u 663,61 EUR, iz 10.000 HRK 
u 1.327,23 EUR; za paket Beta iz 10.000 HRK u 1.327,23 EUR, 20.000 HRK u 2.654,46 EUR; za paket 
Gama iz 15.000 HRK u 1.990,84 EUR, 30.000 HRK u 3.981,68 EUR, za paket Delta iz 20.000 HRK u 
2.654,46 EUR, 40.000 HRK u 5.308,91 EUR 
 

• Članak 8. Prigovori i mirno rješavanje sporova - detaljnije se pojašnjava postupak podnošenja i 
odgovaranja na prigovore 

 
• Članak 9. Završne odredbe - dodaju se kao sastavni dio ovih Općih uvjeta: Izvadak iz Odluke o 

visini pasivnih kamatnih stopa, Izvadak  iz Odluke o limitima potrošnje po karticama poslovanja s 
građanstvom,  Opći uvjeti poslovanja Addiko Bank d.d. 

 
 
Novi izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine te su dostupni u svim 
poslovnicama Banke i na internet stranici www.addiko.hr. 
 
U Zagrebu, 29.9.2022. 
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